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Hvordan gør jeg, når…
Fødsel
Fødslen registreres på grundlag af jordemo‐
derens anmeldelse til sognet. Hvis I er gift,
skal I ikke foretage jer noget. Hvis I ikke er
gift, kan I vælge at indsende en erklæring
om, at I ønsker fælles forældremyndighed,
en omsorgs‐ og ansvarserklæring.
Dette kan kun gøres på borger.dk, hvor I fin‐
der fødsler under ”Familie og børn”.
En sådan erklæring skal indsendes senest
28 dage efter fødslen, ellers vil sagen blive
sendt til Familieretshuset.
Det hele foregår ved hjælp af Nem ID ‐ og
er den eneste mulighed for anmeldelse. Har
man ikke adgang til en computer, skal man
henvende sig på kirkekontoret.
Navngivning/navneændring/
navneændring i forbindelse med vielse
Navngivning uden dåb og navneændring/
navneændring i forbindelse med vielse skal
ligeledes foretages på borger.dk

Vielse
Aftales ved henvendelse til kirkekontoret
personligt, telefonisk eller på mail:
grenaa.sogn@km.dk
Herefter bestilles prøvelsesattest via bor‐
ger.dk.

Dåb
Aftales ved henvendelse til kirkekontoret
personligt, telefonisk eller på mail:
grenaa.sogn@km.dk

Anmeldelse af dødsfald
Et dødsfald registreres inden to dage på
borger.dk enten af de pårørende eller af en
bedemand.

Indholdsfortegnelse
Præstens klumme . . . . . . . . . . . . . . . . .
Formandens klumme . . . . . . . . . . . . . . .
Arrangementer & aktiviteter . . . . . . . . .
Koncerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norddjurs klokkespilsfestival . . . . . . . . .
Strikkeklubben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅBEN Kirke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Kirkebladet • Grenaa Sogn

3
4
5
6
7
7
8

Pilgrimsrute og Kunst i Kirken . . . . . . . .
Sankt Gertruds Kirke . . . . . . . . . . . . . . .
Opslagstavlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirkelig vejviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gudstjenestelisten . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
10
11
12
15
16

PRÆSTENS KLUMME

Sigrid Marcussen,
sognepræst

Nu må vi godt…!
Forestil jer præsten stående i kirkedøren med
hånden strakt frem til et venligt håndtryk og
en bemærkning om ”En rigtig god søndag til
dig, og tak for i dag”. Hånden bliver bare flag‐
rende lidt hjemløs og hvileløs i luften, fordi
hvordan er det nu lige det er? Må vi give
håndtryk? Eller er det for tidligt? For tidligt i
forhold til hvad? Ja, hvordan er det nu lige
myndighederne siger, at vi skal agere lige nu?

kan i kirken. Det har været sejt nogle gange
som præst at være afskåret fra forkyndelsen.
Det har været sejt at være afskåret fra formid‐
lingen. Nu er det heldigvis allerede et stykke
tid siden, vi igen er begyndt at kunne holde
almindelige gudstjenester. Og dette forårs
konfirmationer bliver reelt afholdt her i for‐
året. Det er vidunderligt og kan kun glæde os
alle i kirken.

Vi har været underlagt så mange restriktioner
så længe, at det reelt er svært for os at slippe
dem alle. Så vi går rundt og siger til hinanden,
at vi jo da heldigvis også har lært noget af alle
disse Covid‐restriktioner. Spritte hænder,
hoste i ærmet, blive hjemme, hvis man har
den mindste mistanke om sygdom. Og så vi‐
dere – I kender dem alle, og kan sikkert skrive
videre på min korte liste.

Derudover står vi og tripper, fordi vi så gerne
vil have gang i alle mulige arrangementer i kir‐
ken. Det være sig både sang‐ og musikarran‐
gementer og forskellige foredrags‐ og
debatarrangementer. Det kommer langsomt,
men sikkert; slet ingen tvivl om det.

Men hvor har vi dog savnet at kunne samles
frit i kirken som alle mulige andre steder. Vi
har savnet lige at kunne skubbe en ekstra stol
ind i kredsen om bordet, også selv om vi så
kommer til at sidde alt for tæt. Vi har savnet
at klumpe samme i køen, så vi kunne få en
stille og hyggelig snak, mens vi venter på, at
kaffen bliver skænket.
Derfor må vi nu alle øve os i at være helt nor‐
male i vores adfærd. Helt normale i den for‐
stand, at vi kan færdes mellem hinanden, tale
sammen på kryds og tværs, invitere ind til
store sammenkomster og bare opfordre alle
til frit at møde op.
Men det gør jeg gerne, øver mig altså!
Så kom og øv jer sammen med os i kirken. ”Vi
vil så gerne, at I bliver lidt længere” – Sådan
lød vist et gammelt slogan fra Fakta.
Forkyndelse og formidling. Det er jo det, vi

”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til
mine disciple…. Og se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende”. Det er missionsbefaling‐
en fra Matthæus‐evangeliet – i en lidt forkor‐
tet udgave. Mission er sommetider lidt
forkætret i vore dage, men missionsbefaling‐
en handler i sin enkle form om at fortælle om
Jesus og hvad det var han ville og gjorde for
os, for derved at bringe til tro. Og at fortælle,
at Jesus Kristus derefter vil være med os alle
dage. Det har vi kunnet, måttet og skullet
hele vejen gennem pandemien; nu kan vi i
endnu højere grad mødes om det.
Så lad os samles, give hånd og måske endda
et forsigtigt knus. Lad os grine sammen, lad
os puffe til hinanden, så der bliver plads til en
mere ved bordet. Lad os mødes alle mulige
steder – også i kirken, hvor vi altid og gerne
fortæller om Jesu Kristi liv og virke. Vi lover,
at der også bliver tid til et håndtryk og en hyg‐
gelig snak.
God sommer til jer alle.
Sigrid Marcussen, sognepræst
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Carina Lykke Sax,
menighedsrådsformand

FORMANDENS KLUMME

At gribe en stafet i modvind…
…er nok ikke den nemmeste opgave, jeg kan
komme i tanke om. Men at gribe en stafet i
modvind med en masse mennesker omkring
én, som yder opbakning, støtte og som tror
på projektet, det virker allerede der, som en
mere overskuelig opgave. Det betyder jo
enormt meget for os mennesker at have op‐
bakning, støtte og at der er nogen, der sam‐
men med os, tror på de projekter vi indgår i.
På samme måde fungerer et menighedsråd.
Det er vigtigt, at de mennesker der indgår i
rådet, skal ville det. De skal ville samarbejde
på trods af uenigheder. De skal ville lytte og
høre. De to ting hænger jo unægteligt sam‐
men i mine øjne. Det er min bedste overbe‐
visning, at de mennesker, der pt. sidder i
Grenaa Menighedsråd, vil disse ting. Og ja,
selvfølgelig er vi uenige engang imellem, og
heldigvis for det. Det ville jo ikke være udvik‐
lende eller udfordrende for nogen af os, hvis
vi altid var enige, hvis der aldrig var nogle
diskussioner eller samtaler omkring bordet,
der sætter tingene på spidsen eller prikker
til noget i nogle af os. Vi sidder der jo netop
med vidt forskellige baggrunde og det er
også det der gør et godt menighedsråd i
mine øjne. At samles om et fællesskab med
mange forskellige interesser i bagagen giver
jo alsidige resultater og arrangementer for
menigheden.
Lige nu er Grenaa Menighedsråd i en situa‐
tion, hvor vi har brug for flere hænder, især
til de syv udvalg, der sorterer under menig‐
hedsrådet. Derfor har vi af biskoppen fået
godkendt at afholde et udfyldningsvalg til
menighedsrådet. Det håber jeg på, kan give
noget spændende og ikke mindst positivt til
rådet.
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Hvis jeg skulle pege på nogle vigtige fokus‐
punkter, som de nye medlemmer skal be‐
sidde, kunne det bl.a. være:
• Positivitet
• Arbejdsvillighed ifht. de syv udvalg
• Tidsmæssigt råderum i privatlivet til at yde
frivilligt arbejde
• Fyldt med gode idéer
• Samarbejdsvillig
• Økonomisk ansvarlighed
• Medmenneskelighed
Mit håb er stort og min tro er stærk på, at vi
efter valgforsamlingen den 20. september
2022, står med et menighedsråd, som fort‐
sat er i stand til at løfte de mange arbejds‐
opgaver, der ligger i de forskellige udvalg.
Men også, at der fortsat kan være en hygge‐
lig og venskabelig tone rådsmedlemmerne
imellem, samt at der er plads og rum for at
tage en samtale med plads til forskelligheder
og accept af disse.
Jeg glæder mig til samarbejdet og til at imø‐
dekomme de nye rådsmedlemmer.
Carina Lykke Sax, menighedsrådsformand

Arrangementer og aktiviteter
Den store Dåbsfest gentages
i Grenaa

Lørdag 11. juni kl. 10.30 i Grenaa Kirke
Sognepræsterne Sigrid Marcussen og Lars
Seeberg står klar med dåbsvand til både de
små og de lidt større børn, som ikke blev
døbt pga. coronanedlukningen.
”Vi har et særligt øje på børn i tumlingeal‐
deren, og det er skønt, hvis forældrene nu
griber denne chance. Det er jo aldrig for sent
at blive døbt”, siger Sigrid Marcussen. Ved
dåbsfesten samles alle familier til en festlig
familiepræget gudstjeneste i Grenaa Kirke,
hvor børnene døbes efter tur.
Præsterne håber på at gentage sidste års
succes, hvor ikke færre end 10 børn og
voksne blev døbt. Et arrangement som bag‐
efter fik meget rosende omtale fra alle sider,
og som blev omtalt i ”Grenaa og Omegn før
og nu 2021” som en af årets begivenheder.
Plads ved døbefonten til dåbsfesten kan re‐
serveres på Grenaa Kirkekontor på telefon
8632 1415.
Ring og hør nærmere!

EKSTRAORDINÆR SOGNEEFTERMIDDAG

Klokkespil i Danmark

Onsdag den 22. juni kl. 14.00‐16.00
Vores klokkenist Per Rasmus Møller har ud‐
givet en bog om klokkespil i Danmark. Vi
mødes ved kirken kl. 14.00, hvor der er en
kort koncert på klokke‐
spillet. Derefter går vi i
sognegården, hvor Per
Rasmus Møller vil for‐
tælle om klokkespil‐
lets fantastiske histo‐
rie i Danmark. Som
altid er der også tid
til kaffe og kaffe.
Alle er velkomne.
Aktivitetsudvalget

Strandgudstjenester
ved Naturskolen

Onsdag 15. juni kl. 19.00,
sognepræst Sigrid Marcussen
Tirsdag 9. august kl. 19.00,
sognepræst Kenneth Sørensen og
FDF Grenaas Brass Band
Traditionen tro afholder Grenaa Sogn sine to
strandgudstjenester i løbet af sommeren.
Det er to meget hyggelige og stemningsfulde
gudstjenester, der foregår i klitterne bag Na‐
turskolen. Gudstjenesterne holdes under
åben himmel – klæd jer derfor på efter vej‐
ret.
I tilfælde af meget dårligt vejr aflyses guds‐
tjenesten. Dette oplyses på dagen på hjem‐
mesiden og på facebook.

Lille Ellie var et af dåbsbørnene da Grenaa
Kirke sidste år holdt dåbsfest.

Medbring egen strandstol eller strandtæppe
– og velkommen til en sommergudstjeneste
i det fri.
Kirkebladet • Grenaa Sogn
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Morgensang i Skt. Gertrud

Sommeren byder på morgensang i kirken.
Vi vil gerne invitere til en god start på dagen
med musik og sang. Efterfølgende er der tid
til en kop kaffe og en snak for de, der har lyst
til det.
Vi synger hver tirsdag kl. 9.00 i perioden fra
28. juni til 16. august.

Sogneudflugt i september:
Kirke og kaffebord

Vi er ved at planlægge en sogneudflugt
torsdag den 1. september, så sæt dagen
af allerede nu. Vi skal besøge en af de
mange smukke kirker på Djursland og
derefter finder vi et godt sted at drikke
kaffe.
Hold øje med kirkesiderne i ugeavisen
for tilmelding og mødested. Alle er vel‐
kommen.
Aktivitetsudvalget,
Grenaa
Menighedsråd

Koncerter
Bach‐maraton i Grenaa Kirke
Hele uge 29

I uge 29 bliver der lejlighed til at opleve alle
J. S. Bachs orgelværker spillet i Grenaa Kirke.

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10.00‐
14.00: Åbent hus

På to koncerter og seks åbent hus‐arrange‐
menter spiller organist Søren Johannsen de
ca. 22 timers musik skrevet af den store
barokkomponist.

Søndag 17. juli kl. 19.00: Åbningskoncert

Onsdag ‐ lørdag kl. 15.00‐18.00: Åbent hus
Søndag 24.juli kl. 19.00: Afslutningskoncert

Alle er velkommen til at droppe ind og blive
kortere eller længere tid.
Søren Johannsen tog organisteksamen i
1992 fra Det Kgl. Danske Musikkonservato‐
rium og er til daglig organist ved Christians
Kirke i København.
Gennem årene spiller han med jævne mel‐
lemrum Bachs samlede orgelværker. En en‐
kelt gang ‐ 22 1/2 time i træk! Det afstedkom
en optagelse af begivenheden i Guinness Re‐
kordbog i 2001 i kategorien verdens længste
orgelkoncert.
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Norddjurs Klokkespilsfestival
Sommeren 2022 står i klokkespillenes tegn,
når menighedsrådene i Grenaa og Vejlby (Al‐
lingåbro) indbyder til international klokke‐
spilsfestival sommeren igennem. Derudover
er klokkespillenes automatik i sommerhu‐
mør og spiller kendte årstidssange på ud‐
valgte tidspunkter.

Onsdag 10. august kl. 15.00,
Ørjan H. Johansen, København
Dronning Ingrids Klokkespil

Fredag 24. juni kl. 15.00,
Per Rasmus Møller, Grenaa
Dronning Ingrids Klokkespil

Fredag 19. august kl. 15.00,
Per Rasmus Møller, Grenaa
Dronning Ingrids Klokkespil

Torsdag 30. juni kl. 15.00,
Merle Kollom, Estland
Dronning Ingrids Klokkespil

Koncerterne er støttet af Norddjurs Kom‐
mune samt menighedsrådene i Grenaa og
Vejlby.

Onsdag 3. august kl. 15.00,
Marc van Bets, Belgien
Dronning Ingrids Klokkespil

Per Rasmus Møller,
klokkenist ved Grenaa Kirke

Fredag 12. august kl. 15.00,
Martin Hasselgreen, Sverige
Dronning Ingrids Klokkespil

Onsdag 3. august kl. 19.30,
Marc van Bets, Belgien
Vejlby Kirkes klokkespil, 8961 Allingåbro
Fredag 5. august kl. 15.30,
Matheiu Polak, Holland
Dronning Ingrids Klokkespil

Kirkens strikkeklub
Vi strikker karklude, tæpper, sokker og
meget andet, som bliver givet væk som
gaver som en del af julehjælpen i Grenaa
Sogn. Derudover sørger vi også for, at der
altid er dåbsklude til de mange dåb, der
hvert år finder sted i Grenaa Kirke.
Vi er en flok damer, som hygger os ca. hver
3. uge med kaffe, kage, snak, strik og ikke
mindst et godt grin.

Har du lyst til at
være med i vores
strikkeklub, er du
meget velkommen.
Ring til kirkekontoret på 8632 1415. De vil
så sørge for, at du bliver inviteret til næste
strikkeklub‐eftermiddag.
Vi glæder os til at se dig.
Margit Schumacher og
Anette Kjær Lassen,
medlemmer af strikkeklubben.

Kirkebladet • Grenaa Sogn
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ÅBEN Kirke 2022
Lørdag 18. juni kl. 10.00‐14.00
Igen i år byder Grenaa Sogn alle børn og
voksne til ÅBEN Kirke. Kom og oplev kirken,
mød med de mange medarbejdere, frivillige
og foreninger – som er en del af kirken.

Programmet starter kl. 10.00 og byder på en
masse aktiviteter: fællessang, gospelkoncert
ved Grenaa Gospelkor, FDF Grenaas Brass
Band, FDF Grenaa, Café Grenaa, Kirketeate‐
ret med forestilling for børnene, guidet
rundtur i kirken, besøg i tårnet, kirkegårds‐
vandring og meget mere.
Dagens endelige program er stadig under
udarbejdelse. Der vil være noget for alle.
Hold øje med mere information om arran‐
gementet på “Kirkesiden“ i lokalavisen, på
vores hjemmeside og Facebook.
Vi glæder os til at se jer!
Jakob Nejsum, kirke‐ og kulturmedarbejder.

Pilgrimsruten og Kunst i Kirken
Indvielse af Pilgrimsruten

Fredag 1. juli kl. 15.00 i Grenaa Kirke
Denne fredag åbner Pilgrimsvandringen
"Sankt Gertruds Sti" ved Grenaa Kirke.
Ruten er blevet udarbejdet gennem et sam‐
arbejde på tværs af flere menighedsråd i
Fornæs Pastorat.
I forbindelse med den officielle åbning vil
der være en større ceremoni med ta‐
ler/musik og snoreklipning m.m.
Der arbejdes stadig med de sidste detaljer.
Det endelige program for dagen vil blive an‐
nonceret på kirkesiden i lokalavisen.
Pilgrimsvandringen udgår fra Sankt Gertruds
Kirke i Grenaa, der i daglig tale kaldes Gre‐
naa Kirke.
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Kunst i Kirken

Fredag 1. juli kl. 16.30 ‐ 18.00:
Fernisering i samtlige kirker
Der er igen i år sneget sig kunstværker ind i
kirkerne i Fornæs Pastorat. Efter sidste års
succes med ’”Kunst i Kirken”, er det igen i år
muligt at finde udstillinger i kirkerne i For‐
næs Pastorat.
Udstillingen kommer til at løbe i perioden 1.
juli ‐ 7. august 2022. Det er muligt at se
kunstværkerne af lokale kunstnere i tidsrum‐
met 10.00 ‐ 16.00 i hverdagene. Der er gratis
adgang.
Der er udstillinger i følgende kirker i Fornæs
Pastorat: Grenaa, Simon Peter (nær Grenaa
Havn), Voldby, Villersø, Karlby, Veggerslev,
Gjerrild, Hemmed, Rimsø, Kastbjerg og An‐
holt.
Sankt Gertrud var blandt andet kirkebygger‐
nes og de rejsendes beskytter. Hun var kendt
for at holde hånden over de, der færdedes
på rejse. Af samme grund vendte man sig til
Sankt Gertrud for at få hjælp på rejser både
her i livet, men også på den sidste rejse efter
døden.

Udvalget for “Kunst i Kirken’”
og “Pilgrimsruten”

Sankt Gertruds Sti er en pilgrimsrute på ca.
80 km., der går mellem 14 kirker, en kirke‐
ruin og en kirkeskov i Fornæs Pastorat.
Ruten er delt op i 16 etaper. Etaperne går fra
kirke til kirke. Langs ruten finder du også
unikke kulturhistoriske steder.
Du kommer primært til at gå ad gamle histo‐
riske stier, småveje, gennem skove, samt
langs klinter og strande. På din Pilgrimsfærd
møder du således områdets forskellige land‐
skaber.
Vi håber, at din vandring vil give anledning
til refleksion og eftertanke.

Kirkebladet • Grenaa Sogn
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Sankt Gertruds Kirke
Man mener, at den tidligste bebyggelse i
Grenaa var på sydsiden af Baunhøj ud mod
en bugt i det daværende Kolindsund. Derfor
er det naturligt, at områdets ældste kirke –
som vi har kendskab til – ligger lidt højere på
Baunhøj. I dag ses ruinen nord for det nuvæ‐
rende Sundhedshus. Denne kirke bliver byg‐
get sidst i 1100‐tallet og afløser formentlig
en tidligere trækirke.
Omkring år 1300 bygger man en ny kirke lidt
længere mod øst på Torvet i det begyndende
lille bysamfund. Kirken opføres i munkesten
og er ganske enkel med højkirke (skib) og kor
ud i et. Omkring år 1400 udvider man kirken
ved tilbygning af tårn og våbenhus.
Kirken bliver på et ikke nærmere kendt tids‐
punkt indviet til Sankt Gertrud. Hun er en
kongedatter, der lever i Belgien fra år 626 til
659. Hun bliver efter sin død kåret som hel‐
gen for hendes godgørende virke for fattige
og syge og nævnes ofte som de vejfarendes
helgen. I 1300‐ og 1400‐årene bliver flere
kirker i Norden viet til hende.
I mere end 200 år har Grenaa to kirker på
trods af det lave indbyggertal – formentlig
under 400 op gennem 1500‐årene.
Omkring reformationen i begyndelsen af
1500‐tallet nedlægges mange kirker – også
den gamle kirke på Baunehøj. I den forbin‐
delse udvides kirken på Torvet med et side‐
skib mod nord.
Op gennem 1600‐tallet er Grenaa et fattigt
sogn, der hærges af pest‐epidemi, krige og
brande. Kirken er noget forfalden. Ved et syn
i 1624 er bl.a. anført, at der mangler 90
ruder i vinduerne.
I 1649 brænder store dele af kirken ved en
brand, der raserer de fleste ejendomme på
Torvet og i Østergade.
10
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Gennem de følgende 3‐4 år foregår et stort
genopbygningsarbejde, men de økonomiske
midler er små. En lokal snedker og billed‐
skærer, Niels Jensen Koch laver en ny præ‐
dikestol, som stadig findes i kirken i dag. Nye
kirkestole er for manges vedkommende
gaver fra byens folk, der får deres navne på
kirkestolene. I stedet for altertavle har man
indtil 1661 et 6 meter højt malet billede på
østvæggen. Så erfarer man, at Holmens
Kirke i København tidligere har kasseret en
næsten ny altertavle, som Christian IV fandt
for lille. Den køber Grenaa Kirke for 75 Rdl.
Den findes stadig i kirken og bærer Chr. IV’s
navnetræk. Tavlens billeder er dog to gange
udskiftet med nye ‐ senest i år 2000.
Gennem årene bliver kirken løbende forbed‐
ret, og der tilgår forskelligt inventar – ofte
som gaver fra byens folk. I 1865 foretages en
stor indvendig restaurering, og i 1873‐74
sker en ombygning af kirkebygningen, hvor
tårnet forhøjes og forsynes med kamtakkede
gavle og et spir. Ligeledes sættes kamtak‐
kede gavle på sideskibet mod nord, østgav‐
len og våbenhuset, og kirken får spidsbuede
vinduer. Man kan ikke skaffe de rigtige sten
til ombygning af kirkens mur mod nord. I ste‐
det får man en ladning bornholmsk granit,
der ikke helt passer ind i det øvrige mur‐
værk.
Glasmalerierne på begge siden af altertavlen
bliver indsat i 1930. Indvendigt
gennemgår kirken en større
restaurering i 2000‐2001, hvor
der også indsættes et nyt,
stort orgel med
1980 orgelpiber.
Kjeld Simonsen,
kirkeværge
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JUNI
11.
15.
18.
22.
24.
28.
30.

10.30
19.00
10.00
14.00
15.00
09.00
15.00

Den store Dåbsfest
Strandgudstjeneste
ÅBEN Kirke
Sogneeftermiddag
Klokkespilskoncert
Morgensang
Klokkespilskoncert

Grenaa Kirke
Naturskolen
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke/sognegården
Tårnet/Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Tårnet/Grenaa Kirke

JULI
1.
1.
5.
12.
17.
18.
19.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.

15.00
16.30
09.00
09.00
19.00
10.00
09.00
10.00
15.00
10.00
10.00
15.00
19.00
09.00

Indvielse af Pilgrimsruten
Fernisering: Kunst i Kirken
Morgensang
Morgensang
Åbningskoncert: Bach maraton
Bach maraton
Morgensang
Bach maraton
Bach maraton
Bach maraton
Bach maraton
Bach maraton
Afslutningskoncert: Bach maraton
Morgensang

Grenaa Kirke
Grenaa Kirke/Simon Peters Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Grenaa Kirke

Morgensang
Klokkespilskoncert
Klokkespilskoncert
Morgensang
Strandgudstjeneste
Klokkespilskoncert
Klokkespilskoncert
Morgensang
Klokkespilskoncert

Grenaa Kirke
Tårnet/Grenaa Kirke
Tårnet/Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Naturskolen
Tårnet/Grenaa Kirke
Tårnet/Grenaa Kirke
Grenaa Kirke
Tårnet/Grenaa Kirke

AUGUST
2.
09.00
3.
15.00
5.
15.00
9.
09.00
9.
19.00
10.
15.00
12.
15.00
16.
09.00
19.
15.00

OBS: Sogneudflugt 1. september
Plejehjemsgudstjeneste på Violskrænten
Onsdag 15. juni kl. 10.00
Onsdag 20. juli kl. 10.00
Onsdag 17. august kl. 10.00
Menighedsrådsmøder, Sognegården
Møderne finder sted i Sognegården, Nørregade 1.
Møderne er offentlige.
Se nærmere i kalenderen på vores hjemmeside: www.fornaespastorat.dk
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KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst samt kirkebogsførende
og begravelsesmyndighed
Kenneth Sørensen
Tlf. 8632 1393 (undt. mandag)
kens@km.dk
Provst og sognepræst
Lars Seeberg
Tlf. 2176 1169 (undt. mandag)
lse@km.dk
Sognepræst
Sigrid Marcussen
Tlf. 2490 1720 (undt. mandag)
sima@km.dk
Grenaa Sogns Kirkekontor
Nørregade 1, Grenaa
Tlf. 8632 1415
Åbent mandag til fredag kl. 10.00‐13.00
Torsdag tillige 14.00‐17.00
Kirkegårdskontoret
Åbent mandag‐torsdag
10.00‐11.00 og 15‐15.30
Fredag 10.00‐11.00
Kordegne
Bens H. Andreassen
brs@km.dk
Jette E. Maul Nielsen
jemn@km.dk
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Kirkegårdsleder
Finn Feldbæk
grenaa.kirkegaard@c.dk
Tlf. 8632 0458
For øvrige kontaktinformationer på
medarbejdere m.m. henvises til vores
hjemmeside: www.fornaespastorat.dk
Grenaa Kirke
Torvet 12, 8500 Grenaa
Simon Peters Kirke
Søgade 33, 8500 Grenaa
Sognets hjemmeside og mailadresse
www.fornaespastorat.dk
grenaa.sogn@km.dk
Facebook: Fornæs Pastorat
Menighedsrådsformand
Carina Lykke Sax
lykkesax@gmail.com

Vi har hjertestarter
i Grenaa Kirke,
Simon Peters Kirke
og i Sognegården.

Parkering af bil
Ved arrangementer i Sognegården er der
mulighed for fire timers parkering på Rådhu‐
sets parkeringsplads. Der er indgang til Sog‐
negården fra parkeringspladsen.

Kirkebil
Vidste du, at Grenaa Menighedsråd har en
aftale med Grenaa Taxa om kirkebilskørsel?
Det betyder, at du kan ringe til Grenaa Kir‐
kekontor i åbningstiden (10.00 ‐13.00 + tors‐
dag 14.00 ‐17.00) på tlf. 8632 1415 og lave
en aftale om kørsel til og fra gudstjenesterne
i Grenaa Kirke og i Simon Peters Kirke.
Det betyder også, at du er velkommen til at
ringe til os og lave en aftale om kørsel til og
fra vores andre arrangementer, blandt andet
sogneeftermiddage.
Hvis I er flere, der kan dele en taxa, vil det
naturligvis være optimalt – så ringer I til os,
og så bestiller vi den første del af kørslen.

NB. Stof til næste kirkeblad
Stof til næste kirkeblad, der
omfatter september, oktober og
november skal afleveres på
kirkekontoret senest tirsdag 12. juli
2022.
Helst på mail: grenaa.sogn@km.dk

Hvis I får brug for kirkebilen uden for konto‐
rets åbningstid – hvis det f.eks. bliver dårligt
vejr søndag morgen, så kan I selv ringe til
Grenaa Taxa – og sige, at det er en kirkebil,
og at Grenaa Kirkekontor skal have regnin‐
gen.
Vi håber naturligvis, at man har forståelse
for, at denne ordning primært er rettet mod
mennesker, der er gangbesværede eller ikke
selv har mulighed for at komme til kirke/ar‐
rangementerne.
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KIRKENS KORSHÆR
Oplysninger hos Marie Jensen
tlf. 8632 2164 eller 2289 8754
Genbrugsbutikken tøj og ting
Østergade 23, grd., Grenaa,
tlf. 9116 7745
Åben:
Mandag‐ fredag kl 10.00‐17.00
Lørdag kl 10.00‐13.00
Evt. afhentning tlf.: 2289 8754
Genbrugsbutikken tøj og ting, bohave
Strandgade 19, Grenaa,
tlf. 2122 9483
Åben:
Mandag ‐ fredag kl 12.00‐17.00
Lørdag kl. 10.00‐13.00, hele året
Evt. afhentning tlf.: 2122 9483
Butikken i Strandgade modtager møbler.
I begge butikker modtages tøj og ting,
foruden brugte frimærker og lysestumper.

HJÆLP OS
– MED AT HJÆLPE ANDRE
Folkekirkens Nødhjælps Genbrug
Østergade 23, Grenaa
Åbningstider:
Mandag ‐ fredag kl. 10‐17
og lørdag kl. 10‐13

Tak for støtte til vore butikker.

Kirkebladet Grenaa Sogn ‐ Udgives af Grenaa Menighedsråd
Redaktion:
Sigrid Marcussen, konst. ansvarshavende
Bens Hemthurin Andreassen,
redaktionssekretær
Hanne Laursen
Margit Schumacher
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Stof til næste kirkeblad, der omfatter sep‐
tember, oktober og november skal afleve‐
res på kirkekontoret senest tirsdag 12. juli
2022 på mail: grenaa.sogn@km.dk
Tryk: Grefta Tryk A/S

GRENAA

Fællessang og FDF
”Med store undrende øjne går jeg…” lød det
fra mit fjernsyn forleden aften. Måske skulle
det være ”ører” i stedet for ”øjne” lige i dét
tilfælde?! Der var nemlig budt indenfor til
fællessang igen – herligt! Man kan sige
meget om Covid‐19 – og der er blevet sagt
og skrevet meget, men… at mange igen har
kastet sig over disciplinen fællessang – det
kan da kun glæde et FDF‐hjerte! For vi gør
det og har en lang tradition for at gøre det!
Hvert år i marts udgiver FDF en ny udgave af
deres navnkundige March og Lejr – en lille
bog i lommestørrelse! Hvert år med en for‐
side, der indikerer, hvilket tema f.eks. den
kommende Landslejr har eller om der er
andre specielle ting, der skal fejres. Udgaven
til i år 2022 er noget med ekspedition, mod
og rejser.
Hvert år er der nye sange i bogen, ikke alle
er lige lette at synge og nogle af dem får vi
bare aldrig lært, medens nogle hænger ved
år efter år. Årets landslejrsang og ‐salme er
naturligvis med i dette års udgave. Landslejr‐
sangen, der er skrevet specielt til lejlighe‐
den, er let at synge med på – den vokser
ligesom med opgaven og det bliver sjovt at
høre, når 10.000+ synger den sammen på
Sletten i juli i år. Om den bliver en af de
sange, som vi finder frem år efter år, tjah,
det vil tiden vise!
Når vi samles om bålet – både til hverdag og
på lejr – så er der bare nogle sange, som skal
synges. En gammel traver som nr. 2 i March
og Lejr – ”Alle skal synge, det er parolen, vi
holder sammen i tykt og i tyndt…” – med op‐
deling af de store, de større, de største og
mig – er et hit hver gang. Og nu vi lige run‐
dede DR og Fællessang, så er det faktisk Otto

Leisner (som nogle af kirkebladets læsere vil
kende), der har skrevet teksten til dette hit.
”Musen Hannibal” kommer vi heller ikke
udenom – i hvert fald ikke i FDF Grenaa.
Men måske er det fordi, vi i ”Musen Hanni‐
bal” synger GRENAA for fuld kraft – som en
hilsen til ”… færgen Grenaa – Hundested” –
så det er jo ”vores” sang. Til gengæld ved vi,
fra en tidligere leder, der kom fra Hunde‐
sted, at de havde det på nøjagtig samme
måde, ovre på den anden side af Kattegat.
Den er også god, når man skal trække tiden
til en fiskegudstjeneste i regnvejr i april.
Landslejr og FDF siger måske ikke alle så
meget, men mon ikke de fleste kender sal‐
men: ”Du, som har tændt millioner af stjer‐
ner”? Netop denne salme ligger FDFere nær
– og er faktisk også skrevet til netop FDF OG
til en Landslejr. Salmen var landslejrsalme i
1981. Johannes Johansen var blevet bedt
om at skrive en salme, men det tog lidt
længere tid end forventet. Et andet sted i
landet sad komponisten Erik Sommer og
ventede på teksten – og på Højskolesangbo‐
gens hjemmeside kommenterer han forlø‐
bet: ”Og således fik jeg til opgave at skrive
en melodi til teksten, og det måtte godt gå
lidt stærkt! Pointe: Når teksten er så klar,
metrisk korrekt, ensartede betoninger etc.,
har den på én eller anden måde musikken i
sig.”
Må der blive tændt millioner af stjerner,
både på himlen og som stjernestunder, når
både FDFere og mange spejdere drager på
lejr i år; de små, de store og landslejr/korps‐
lejr!
Jette Maul Nielsen, FDF Grenaa
Kirkebladet • Grenaa Sogn
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Gudstjenestelisten
JUNI
Søndag 5. juni
Pinsedag // Joh 14,15‐21
Grenaa Kirke kl. 11.00: Kenneth Sørensen
Simon Peters Kirke kl. 16.00:
Kenneth Sørensen
Mandag 6. juni kl. 11.00
Anden pinsedag//Joh 6,44‐51
Fælles udendørs pinsegudstjeneste på
festpladsen i Gjerrild Skov
Mandag 6. juni
Anden pinsedag // Joh 6,44‐51
Grenaa Kirke: Ingen gudstjeneste
Simon Peters Kirke: Ingen gudstjeneste
Søndag 12. juni
Trinitatis søndag // Matt 28,16‐20
Grenaa Kirke kl. 11.00: Kenneth Sørensen
Simon Peters Kirke: Ingen gudstjeneste
Søndag 19. juni
1. s. e. Trinitatis // Luk 12,13‐21
Simon Peters Kirke kl. 9.30:
Sigrid Marcussen
Grenaa Kirke kl. 11.00: Sigrid Marcussen
Søndag 26. juni
2. s. e. Trinitatis // Luk 14,25‐35
Grenaa Kirke kl. 11.00: Kenneth Sørensen
Simon Peters Kirke: Ingen gudstjeneste

JULI
Søndag 3. juli
3. s. e. Trinitatis // Luk 15,11‐32
Grenaa Kirke kl. 11.00: Lars Seeberg
Simon Peters Kirke kl. 16.00: Lars Seeberg

Søndag 17. juli
5. s. e. Trinitatis // Matt 16,13‐26
Simon Peters Kirke kl. 9.30: Lars Seeberg
Grenaa Kirke kl. 11.00: Lars Seeberg
Søndag 24. juli
6. s. e. Trinitatis // Matt 19,16‐26
Grenaa Kirke kl. 16.00: Lars Seeberg
Simon Peters Kirke: Ingen gudstjeneste
Søndag 31. juli
7. s. e. Trinitatis // Matt 10,24‐31
Grenaa Kirke kl. 11.00: Kenneth Sørensen
Simon Peters Kirke: Ingen gudstjeneste
AUGUST
Søndag 7. august
8. s. e. Trinitatis // Matt 7,22‐29
Grenaa Kirke kl. 11.00: Kenneth Sørensen
Simon Peters Kirke kl. 16.00:
Kenneth Sørensen
Søndag 14. august
9. s. e. Trinitatis // Luk 12,32‐48 el. Luk 18,1‐8
Grenaa Kirke kl. 11.00: Kenneth Sørensen
Simon Peters Kirke: Ingen gudstjeneste
Søndag 21. august
10. s. e. Trinitatis // Matt 11,16‐24
Simon Peters Kirke kl. 9.30:
Sigrid Marcussen
Grenaa Kirke kl. 11.00: Sigrid Marcussen
Søndag 28. august
11. s. e. Trinitatis // Luk 7,36‐59
Grenaa Kirke kl. 11.00: Lars Seeberg
Simon Peters Kirke: Ingen gudstjeneste

Søndag 10. juli
4. s. e. Trinitatis // Matt 5,43‐48
Grenaa Kirke kl. 11.00: Sigrid Marcussen
Simon Peters Kirke: Ingen gudstjeneste
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